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Sammanfattning 

Det pågår en transformation av vården där digitala innovationer ses som centrala 
möjliggörare. I denna studie preciserar vi ett perspektiv på digital innovation i offentlig vård. 
Vår första utgångspunkt är definitioner av innovation och innovationstyper i offentlig sektor 
och vård. Vår andra utgångspunkt är att digitala innovationer representeras av 
informationssystem, och ett att informationssystem är en sammansatt artefakt som utgörs av en 
teknisk artefakt, en informationsartefakt och en social artefakt. I rapporten redogör vi för en 
konceptuell analys som relaterar definierade innovationstyper till den sammansatta artefakten 
informationssystem. Resultatet av analysen är en konceptuell modell för digital innovation – en 
innovationsrymd. Innovationsrymden är en modell för att precisera och beskriva grundtanken 
med en digital innovation utifrån dess ingående dimensioner och den avsiktliga nyttan.  
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1. Introduktion  

Det pågår en omvandling av vården och modern informationsteknologi uppfattas som en central 
möjliggörare i transformationen (Lucas m.fl. 2013; Klecun 2016). Strategier och rapportering 
på policynivå, både i Sverige och internationellt, vittnar om en tilltro till att innovativ IT kan 
bidra till effektivare vård som kan ta hand om allt fler patienter och samtidigt bli mer 
patientcentrerad. Vi ser tecken på den pågående transformationen i form av parallella 
förändringsagendor, uppkomst av nya organisationsformer, utveckling av nya roller, 
omformning av maktstrukturer, nya ideologier och meningsskapande system (Klecun 2016).    
 
Den här studien är genomförd i det Vinnovafinansierade projektet ”Innovationslabbet för 
eHälsa” på Karolinska sjukhuset. Projektet Innovationslabbet för eHälsa har syftat till att bygga 
upp en verksamhet på sjukhuset för att pröva innovativa IT-lösningar för framtidens hälso- och 
sjukvård (Nordström 2016). Innovationslabbet har arbetat med att stödja innovativa IT-projekt 
som syftat till att lösa klinisk verksamhetsproblematik. Innovationslabbets syfte har också varit 
att parallellt utveckla en miljö för digital innovationsverksamhet utifrån identifierade behov i 
projekten. Genom verksamheten i Innovationslabbet har vi, i olika roller, deltagit i, stöttat och 
studerat 30-talet projekt av olika karaktär som syftat till utveckling av vårdinformationssystem 
och innovationsinfrastruktur.  
 
Genom arbetet i labbet har vårt behov av att bättre förstå och konceptualisera digitala 
innovationer i den kliniska verksamheten vuxit fram. I labbverksamheten och i projekten har 
deltagare från många olika professioner deltagit med olika perspektiv och föreställningar, 
utifrån professionsbakgrund, om utvecklingen och arbetet i projekten och om det slutliga 
resultatet. Vi har upplevt en brist på gemensamt språk och gemensamma modeller för att prata 
om, arbeta med och precisera digitala innovationer. Därför har vi haft ett behov av att analysera 
och klargöra innebörden av digitala innovationer. I den här rapporten analyserar vi samband 
och relationer mellan innovationsbegreppet och informationssystembegreppet i syfte att bidra 
till innebördsbestämning av klinisk digital innovation.  
 

1.1 Syfte, målgrupp och bidrag 

Syftet med rapporten är att bidra till större klarhet i innebörden av digitala innovationer som 
begrepp. För att uppnå större klarhet i förståelsen har vi relaterat, preciserat och jämfört 
innovationsbegreppet med begreppet informationssystem. Med rapporten vänder vi oss till 
andra forskare och teoretiskt intresserade praktiker inom området digital innovation i offentlig 
vård.  
 
Den fråga som vi behandlar i rapporten är hur vi kan konceptualisera digitala innovationer i 
offentlig vård utifrån kunskap och teorier om informationssystem. Vårt huvudsakliga bidrag är 
en konceptuell modell för klinisk digital innovation som vi har kommit att kalla 
innovationsrymd. Innovationsrymden kan användas både praktisk i innovationsprojekt för att 
problematisera den centrala karaktäristikan i en digital innovation.  Innovationsrymden är också 
ett teoretiskt bidrag där vi gärna vill bjuda in andra intresserade forskare och praktiker till 
fördjupad kunskapsutveckling om kliniska digitala innovationers karaktär och kontext.  
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1.2 Utgångspunkter och metod 

Utgångspunkten för analysen i rapporten har varit ett arbete i projektledargruppen där vi 
fortlöpande gemensamt analyserat Innovationslabbets projekt och de lärdomar vi gjort genom 
projekten. I gruppen har vi gemensamgjort projekten genom att skriva och läsa varandras 
innovationsberättelser, berättelser och vad som hände i respektive projekt utifrån 
projektledarens perspektiv. I detta arbete har vi identifierat och preciserat definitioner av 
innovation och informationssystem från litteraturen som är användbara för att bättre förstå och 
skapa precision i det praktiska arbetet i projekten.  
 
I rapporten gör vi en konceptuell analys där vi inleder med att redogöra för definitioner av 
innovation och innovationstyper i offentlig vård i kapitel 2 med utgångspunkt i Oslomanualen. 
I kapitel 3 fördjupar vi perspektivet på informationssystem genom att beskriva 
informationssystem som en sammanhållen artefakt som inbegriper en teknisk artefakt, en 
informationsartefakt och en social artefakt. I kapitel 4 relaterar vi definitionerna av 
innovationstyper till definitionen av informationssystem som tre samverkande artefakter. 
Utifrån analysen föreslår vi en innovationsrymd som en konceptuell modell för klinisk digital 
innovation. I kapitel 5 ger vi tre illustrerande exempel på innovationsrymder för tre digitala 
innovationer från tre projekt i Innovationslabbet. I det avslutande kapitel 6 för vi en 
sammanfattande diskussion om analysen och om fortsatt kunskapsutveckling och forskning.  
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2. Definitioner av innovation och innovation i offentlig vård 

Avsnittet redogör för definition av innovation i offentlig vård. Vi har tagit utgångspunkt   
i Oslomanualens definitioner (OECD 2005) av olika innovationstyper för att mäta innovation 
i näringslivet och i vården. 
 

2.1 Innovation i offentlig sektor 

Det mesta tänkandet och forskningen om innovation har handlat om företag i privat sektor med 
fokus på tillverkande och högteknologisk industri. Traditionellt har den privata näringens arbete 
med produktutveckling och införande av innovationer på marknaden, utifrån ett vinstsyfte, 
uppfattats som en central mekanism för tillväxt och ekonomisk utveckling i samhället. 
Innovation i offentlig sektor är ännu inte väl undersökt och här saknas fortfarande mogna 
kunskaper och teorier (Mulgan 2014; Daglio m.fl. 2015). Det finns forskare som menar att det 
går bra att föra över innovationsmodeller från privat sektor medan andra menar att det inte är 
lämpligt eftersom innovation i offentlig sektor har helt andra förutsättningar än den privata 
(Djellal m.fl. 2013; Nählinder 2013). I den offentliga sektorn påverkas också sättet att se på 
innovation av olika modeller för den politiska styrningen som t.ex. New Public Management 
(Hartley 2005).  
 
Det är viktigt att reflektera över frågan om varför offentliga verksamheter ska arbeta med 
innovationer.  Offentliga förvaltningar har inte uppdraget att sälja produkter på en marknad i 
vinstsyfte.  I den offentliga sektorn finns ingen marknad på samma sätt som i den privata. När 
vi överför innovationsbegreppet till offentlig sektor behöver vi skifta fokus från ”produkter på 
en marknad” till ”offentlig service”. Mulgan och Albury (Mulgan och Albury 2003) pekar ut 
tre uppgifter för offentlig service där innovationer bör bidra till förbättringar: 
 

• att mer lyhört anpassa service till lokala och individuella behov 
• att upprätthålla service i relation medborgares behov och förväntningar 
• att hålla nere kostnader och öka effektiviteten 

 
Innovation i offentlig verksamhet kan uppfattas som nödvändig för att svara på det 
förändringstryck som finns i samhället. Den offentliga sektorn står idag inför överhängande 
tryck på att hantera stora samhällsutmaningar såsom en åldrande befolkning, 
klimatförändringar och migration. Innovation ses ofta som ett nödvändigt medel för att kunna 
svara mot dessa omvärldsförändringar utifrån begränsade resurser. Innovation i offentlig sektor 
innebär att skapa, utveckla och implementera praktiska idéer för att åstadkomma offentlig nytta 
(Mulgan 2014). I offentliga organisationer bör också innovation bidra till klassiska offentliga 
ideal om en god hushållning med allmänna medel. Daglio m.fl. (2015) definierar tre 
övergripande principer för innovation i offentlig sektor som överensstämmer med vår syn på 
vad en innovation är.  
 

1) Nyhet: innovationer introducerar något väsentligt nytt, för det sammanhang där det 
introduceras.  

2) Implementerat: innovationer är införda i en operativ verksamhet, en idé är inte en 
innovation.  

3) Positiv verkan: innovationer ska resultera i bättre offentliga resultat vilket innefattar 
effektivitet, ändamålsenlighet och värde för användare eller personal. 



 
 

6 (20) 
 

 

Sammanfattningsvis avser en innovation något som är väsentligt nytt och värdeskapande. 
Innovation innebär ett nytt sätt att tänka om någonting som manifesterarat sig i något väsentligt 
nytt i ett sammanhang. En innovation är implementerad och omsatt i praktiken och har tillfört 
ett ökat värde för någon.  
 

2.2 Innovationsdefinitioner och innovationstyper i privat näringsliv 

Innovationer brukar indelas i olika typer. Den kanske oftast förekommande strukturen, som 
delar in innovation i fyra olika typer, kommer från Oslomanualen (OECD 2005). Oslomanualen 
syftar till att ge riktlinjer för mått, mätning och statistikproduktion över innovationsverksamhet 
i näringslivet samt jämförelser inom EU. Oslomanualen är riktad mot innovationer i privat 
näring men skriver att ”Innovation is also important for the public sector. However, less is 
known about innovation processes in non-market-oriented sectors” (s. 16, OECD 2005). 
 
Oslomanualen skiljer ut fyra typer av innovation: produktinnovation, processinnovation, 
organisatorisk innovation samt marknadsföringsinnovation. SCB gör mätningar av företagens 
innovationer och innovationsverksamhet baserat på Oslomanualen (SCB 2012), och det är deras 
översättning av definitionerna som vi redogör för nedan.  
 
Produktinnovation:  
För att räknas som en produktinnovation ska en vara eller tjänst vara ny eller väsentligt 
förbättrad och ha introducerats på marknaden. Varan eller tjänsten ska vara ny eller väsentligt 
förbättrad med avseende på dess kapacitet, användarvänlighet, ingående komponenter eller 
delsystem. 
 
Processinnovation 
En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, 
distributionsmetod eller stödverksamhet som införts för företagets varor eller tjänster.  
 
Organisatorisk innovation 
För att räknas som en organisatorisk innovation ska det röra sig om en ny metod att organisera 
företagets affärsverksamhet (inkl. kunskapshantering), ny organisation av arbetsplatsen eller 
externa relationer som inte tidigare använts av egna företaget. 
 
Innovationer inom marknadsföring 
Med innovationer inom marknadsföring avses införandet av ett nytt marknadsföringskoncept 
eller en ny marknadsföringsstrategi, som skiljer sig avsevärt från egna företagets nuvarande 
metoder för marknadsföring och som inte använts tidigare. 
 
Av definitionerna framgår att det är företaget som är innovatören och att innovationer handlar 
om arbetet med produktutveckling och produktion i företaget samt hur produkten paketeras och 
marknadsförs mot kunder på en marknad. Företagets marknad kan ses den opartiske värderaren 
av produktinnovationen eftersom man antar att det finns ett ekonomiskt värde i en produkt om 
den introduceras på en marknad (SCB 2015). Marknaden är den mekanism som så att säga 
tvingar företagen att utveckla och tillhandahålla värdefulla produkter, som kunder är villiga att 
betala pengar för.  
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I offentlig vård finns inte denna marknadsmekanism som drivkraft för innovation. 
Vårdutveckling och vårdproduktion styrs inte i grunden av en kräsen patientmarknad. 
Vårdorganisationernas drivkraft är istället att tillhanda hålla kvalitativ och jämlik vård utifrån 
klassiska ideal om hushållning med knappa resurser. Mekanismen som driver innovation blir 
därmed utmaningen att tillfredsställa samhällets vårdbehov och vårdorganisationens inre 
effektivitet.  
 

2.3 Innovationsdefinitioner och innovationstyper i offentlig vård 

SCB har, i uppdraget från regeringen att förbättra statistik inom den offentliga sektorn, 
undersökt innovationsverksamhet bland sjukhus och vårdcentraler (SCB 2015). I detta arbete 
har SCB arbetat med att anpassa definitionerna från Oslomanualen för att fungera för 
sjukvården enligt nedan.  
 
Produktinnovation i sjukvården 
För att räknas som tjänste- eller varuinnovation måste tjänsten eller varan vara ny eller 
väsentligt förändrad jämfört med tidigare tjänster och varor på ditt sjukhus. Observera att 
tjänsten eller varan inte behöver vara ny för andra sjukhus, vårdcentraler, företag eller 
organisationer. Syftet med förändringen av varan eller tjänsten ska vara att väsentligt förbättra 
dess kapacitet, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem. 
 
Processinnovation i sjukvården 
En processinnovation är en ny eller väsentligt förändrad produktionsprocess, 
distributionsmetod eller stödverksamhet jämfört med tidigare på ditt sjukhus/vårdcentral. 
Observera att processen inte behöver vara ny för andra sjukhus, vårdcentraler, företag eller  
organisationer. 
 
Organisatoriska innovationer i sjukvården 
En organisatorisk innovation är en ny eller väsentligt förändrad metod för att organisera 
verksamheten på ditt sjukhus som skiljer sig från tidigare metoder på ditt sjukhus. Observera 
att metoden inte behöver vara ny för andra sjukhus, vårdcentraler, företag eller organisationer. 
Den organisatoriska innovationen måste vara resultatet av strategiska beslut av 
vårdcentralen/sjukhusets ledning. 
 
Kommunikationsinnovation i sjukvården 
Med kommunikativ innovation avses nya eller väsentligt förändrade sätt för hur ditt 
sjukhus/vårdcentral kommunicerar internt och externt som skiljer sig från tidigare metoder på 
ditt sjukhus/vårdcentral. Observera att innovationen inte behöver vara ny för andra sjukhus, 
vårdcentraler, företag eller organisationer. 
 
Utifrån definitionerna framgår att det är sjukvårdsorganisationen som förutsätts att vara 
innovatören. Synsättet medför att sjukvårdsorganisationen behöver ha förmåga och kapacitet 
för att bedriva innovationsarbete. Från definitionerna följer också att innovation och 
innovationsarbete i sjukvården handlar om utveckling av vårdservice (vårdprodukter), 
vårdproduktionsprocesser och metoder för vårdorganisering och kommunikation med 
vårdmottagare.  
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SCB preciserar också att innovationen måste ha tagits i praktiskt bruk och att syftet med att ta 
det nya i bruk måste vara att förbättra kapacitet, användarvänlighet eller ingående komponenter. 
I och med att en ny vårdprodukt eller vårdprocess tas i praktiskt bruk antas den ha ett värde för 
sjukvårdsorganisationen. ”I och med att en produkt tas i bruk antar vi att produkten har ett värde 
för sjukhuset eller vårdcentralen utan att med säkerhet fastslå att så är fallet, vilket kan jämföras 
med att ett företag tar en produkt till en marknad” (s. 19, SCB 2015). Det vi saknar är en 
precisering vad gäller värde och nytta. Här skulle vi önska spetsigare formuleringar om vem 
som ska uppleva/erhålla ett ökat värde och någon form av krav på bevis för hur värdet ökat mer 
än att innovationen satts i bruk. Annars finns en risk för att innovation blir en aktivitet som 
hamnar alltför nära förändring. Och att frågan om värde för vem hamnar i skymundan. Att säkra 
att en förändring medför en väsentlig förbättring är viktigt och centralt i innovationsarbete. 
Företagen som tar innovationer till en marknad får snart ett kvitto på värdet i form av intäkter 
(eller inte). Någon liknande bevisbörda bör gälla även inom vården för att säkra jämlik vård av 
god kvalitet och effektiv användning av resurser. Utifrån principerna för innovation i offentlig 
sektor och vårdens uppdrag så ser vi fyra huvudmottagare av nyttan från innovationer i vården 
vilka är patienter, närstående, vårdgivare och samhället.  
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3. Informationssystemet som en digital innovation 

Om vi ska använda begreppet digital innovation behöver vi klargöra karaktären på själva 
”innovationsobjektet”. I vårt arbete i innovationslabbet så har vi huvudsakligen arbetat med 
digitala innovationer i form av informationssystem. Avsnittet problematiserar och redogör för 
ett preciserat perspektiv på informationssystem som är ett vidare begrepp än, det kanske mer 
använda, begreppet IT-system.  
 

3.1 Informationssystem i vården 

Vård är ett informationsintensivt arbete där vårdgivarnas informationssystem ingår som 
integrerade delar i kliniska processer i vårdverksamheten. Vården har en komplex 
informationssystemmiljö där många informationssystem för behandling, uppföljning och 
administration används dagligen. Vårdinformationssystemmiljön består av olika typer av 
vårdinformationssystem samt mer IT-nära applikationer som bygger IT-infrastrukturen. 
Förutom journalsystemen så används ett stort antal specialistsystem för särskilda vårdprocesser. 
Områden med specialiserade informationssystem är t.ex. laboratoriemedicin, röntgen, 
fysiologi, ögon, operation, akutvård, mödravård och BVC. I en parallell studie (Nordström m.fl. 
2016) intervjuade vi CIO:erna i de 21 landstingen (och regionerna) för att få kunskap om 
informationssystemen i bruk och styrningen av dessa. Nuvarande informationssystemmiljöer 
har vuxit fram på ett evolutionärt sätt i de olika landstingen, miljöerna skiljer sig åt beroende 
på de val av informationssystem och infrastrukturkomponenter som landstingen gjort under 
lång tid. När vi räknar ihop antalet räkningsbara informationssystem hos landstingen får vi den 
hissnande uppskattningen av antalet till 12 500 informationssystem. Som ska stödja cirka 
350 000 användare. 
 
Digitala innovationer byggs på toppen av den installerade basen av informationssystem och 
infrastruktur. Digitalisering och införande av informationssystem i vården har medfört att 
information som tidigare varit inbunden i fysiska artefakter, såsom pappersjournaler eller EKG-
apparater, nu är losskopplad från sin fysiska form. Den digitala losskopplingen av information 
från det fysiska har inneburit att informationen kan lagras, bearbetas och överföras till andra 
sammanhang än det ursprungliga och på så sätt delas av fler personer (Lusch och Nambisan 
2015). Losskopplingen medför att nya datamängder blir resurser som kan kombineras och 
integreras på nya sätt och ge ny värdefull information som möjliggör att lösa nya uppgifter. 
Lusch och Nambisan (2015) bidrar med en tänkvärd tanke som tar utgångspunkt i att all 
innovation är resultat av att kombinera existerande resurser på nya sätt. Logiken som följer av 
att innovation är kombination, eller ompaketering, av existerande resurser är att: desto mer 
människan uppfinner - desto mer finns att uppfinna. Varje ny innovation blir en modul som kan 
bli kombinerad med andra för att ge än mer innovativa möjligheter. 
 
Karaktären på själva ”innovationsobjektet” har betydelse för hur vi tänker oss det slutliga 
resultatet och påverkar därmed också hur vi arbetar i innovationsprocesser. Karaktären på 
innovationsobjektet får också konsekvenser för hur vårdgivaren, efter att ha tagit innovationen 
i bruk, handhar och organiserar sig för att vidmakthålla den tänkta funktionen och nyttan.  
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Men vad är en digital innovation för typ av objekt? I vårt arbete i innovationslabbet har vi 
huvudsakligen arbetat med olika projekt som syftat till att designa och utveckla nya 
informationssystem. För att klargöra vad ett informationssystem är så utgår vi  från 
kunskapsfältet Informatik som har sin grund i det forskningsområde som benämns Information 
Systems på engelska. Detta kunskapsfält har informationssystem i fokus och strävar efter 
kunskaper för god utevckling och användning av informationssystem i verksamheter (SISA 
2016). Informationssystem som kunskapsområde är tvärvetenskapligt och införlivar kunskaper 
från bl.a datavetenskap, organisationsteori och management.  
 

3.2 Digitala innovationer – informationssystem 

Under senare år har användningen av begreppet informationssystem stått tillbaka till förmån 
för begreppen IT  (informationsteknologi) och IT-system (Lee 2013). IT har som begrepp fått 
bära många olika perspektiv. När vi talar om IT-system hamnar ofta tekniken i fokus och sociala 
och organisatoriska aspekter som verksamhetsprocesser och kommunikarion kommer i 
skymundan. Informationssystem är ett vidare bergrepp än IT-system. I det vidare 
informationssystembegreppet ligger en förståelse för att informationssystem går utöver det 
tekniska systemet och är en del av processerna och den sociala interaktionen i verksamheten. 
Informationssystem består av både sociala och tekniska komponenter (Symons och Walsham 
1988; Fitzgerald m.fl. 2002; Goldkuhl och Ågerfalk 2002; Nordström 2005; Lagsten 2009; 
Beynon-Davies 2013). 
 
I vårdorganisationer kommunicerar och interagerar vårdpersonal i allt högre omfattning genom 
informationssystem. Informationssystem ger stöd för kommunikation och handlande i den 
kliniska verksamheten. Strukturerna för kommunikation och handling byggs in i 
informationssystemen under systemutvecklingen då informationssystemen designas och 
utvecklas. När verksamheten ändras och utvecklas behöver också informationssystemen 
vidareutvecklas för att vidmakthålla den stödjande funktionen i verksamheten.  
 

 
Figur 1. Vårdpersonal kommunicerar och interagerar i verksamheten genom informationssystem. 

Informationssystem griper således in i centrala vårdaktiviteter där personalen baserar sina 
beslut och handlingar på information som kommuniceras via systemet. Begrepp och språk, 
liksom regler och logik för databearbetning, presentation och kommunikation ligger inbyggda 
i informationssystemet. Figur 1 tydliggör att ett informationssystem är del av en klinisk 
verksamhet hos en vårdgivare. I den kliniska verksamheten kommunicerar och interagerar 
vårdpersonal genom informationssystemet. Det innebär att delar av verksamhetsprocesserna är  
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digitaliserade, och vissa delar är manuella (Goldkuhl och Röstlinger 2016). 
Informationssystemet är en verksamhetsresurs och en viktig del av att bedriva vårdverksamhet. 
Informationssystem tillhandahåller inte bara information till vårdpersonalen, de har också 
funktionalitet att utföra informationshanterande aktiviteter och databerarbetande operationer, 
som t.ex. beräkningar av olika slag, i den kliniska verksamheten.   
 
Informationssystem designas och utvecklas av människor. Resultatet av en sådan designprocess 
är en design av ett informationssystem som är en digital artefakt. Begreppet artefakt används 
för att skilja ut det artificiella från det mänskliga. En artefakt är något som är konstruerat av 
människor och artefakter kan imitera förekomsten av något som finns i praktiken (Lee m.fl. 
2015). Funktioner och mål byggs in i artefakter som på så sätt både beskriver ett sammanhang 
och en process och uppmanar till en viss typ av handlande. Informationssystemartefakten kan 
delas in i 3 samverkande artefakter, en teknisk artefakt, en informationsartefakt och en social 
artefakt och (Lee m.fl. 2015). 
 
Teknisk artefakt: den tekniska artefakten är ett verktyg som är designad för att lösa ett 
problem, uppnå ett mål eller tjäna ett syfte som är definierat och upplevt av någon person.  
 
Informationsartefakt: är en instansiering av en utvald informationsmängd för ett visst syfte. 
Informationsmängden representerar någon form av mening och har semantiska och syntaktiska 
regler. Informationen kan uppmana till praktisk handling och till att förändra informationen.  
 
Social artefakt: genom den sociala artefakten löser individer sina och gruppens uppgifter. Den 
sociala artefakten innefattar relationer, roller, processer och interaktioner mellan människor.  
 
Ett informationssystem inbegriper både den tekniska artefakten, informationsartefakten och 
den sociala artefakten. När de tre artefakterna sätts samman interagerar de och ger en helhet. 
De tre artefakterna tillsammans formar och sätter ramar för informationssystemet.  
 
Design och utveckling av informationssystem drivs utifrån  behovet av att lösa uppgifter i 
verksamheten (den sociala artefakten) och det informationsbehov (informationsartefakten) som 
finns i dessa uppgifter. Den tekniska artefakten har som funktion att hantera 
informationsartefakten och bära upp den sociala artefakten.  
 
För att skilja ut att det är informationssystem i vårdsammanhanget som vi fokuserar har vi valt 
att prata om kliniska informationssystem. De tre samverkande artefakterna som utgör det 
kliniska informationssystemet benämner vi klinisk process - den sociala artefakten, klinisk 
informatik – informationsartefakten samt IT-system - den tekniska artefakten. Figur 2 
åskådliggör preciseringen av kliniska informationssystem.  
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Figur 2. Precisering av kliniska informationssystem (Nordström m.fl. 2016).  

Vid utveckling av kliniska informationssystem, eller kliniska digitala innovationer, är det 
betydelsefullt att klargöra de olika artefakterna och hantera dessa i vårdgivarorganisationen.  
Klinisk verksamhet är kritisk för människors liv, tillfrisknande och säkerhet. Det är höga 
kvalitetskrav i kliniska processer, vilka delar av processen som är digitaliserade, samt hur och 
vilken information som används i processen har stor betydelse. Den kliniska informatiken, 
termer och begrepp represeterade i informationssystemet, måste vara korrekt, begriplig, aktuell 
och ge fullödig information eftersom den används för beslut och bedömningar i den kliniska 
processen. Informationen presenteras genom IT-systemets grafiska gränssnitt och lagras i form 
av data i IT-systemets databas. IT-systemet funger som bärare av information och delar av den 
kliniska processen.  
 
I nästa kapitel går vi vidare med att jämföra och relatera definitioner på de olika 
innovationstyperna med innebörden av informationssystem som vi redogjort för i detta avsnitt.  
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4. Från innovationstyper till innovationsrymd 

I avsnitt 2.2 visade vi hur Oslomanualen definierar och indelar innovationer i fyra typer; 
produktinnovation, processinnovation, organisatorisk innovation samt 
marknadsföringsinnovation. Och i avsnitt 2.3 gick vi igenom hur SCB har översatt 
definitionerna för att fungera för innovationer i vården. En produktinnovation förändrar en 
produkts innehåll och form. Processinnovationer förändrar sättet som innovationen produceras 
och tillhandahålls. Organisatoriska innovationer förändrar organisatoriska strukturer och roller. 
Dessa tre innovationstyper är relevanta för innovation i offentlig sektor men den fjärde typen, 
marknadsföringsinnovation, är inte lika adekvat för offentlig sektor som inte har ett 
kommersiellt syfte. Istället föreslår SCB kommunikationsinnovation, sättet som servicen 
kommuniceras. 
 
I det här avsnittet går vi vidare med att visa hur innovationstyperna snarare behöver uppfattas 
som olika dimensioner av samma innovation än som olika typer. I de projekt vi har arbetat med 
har vi sett att digitala innovationer är flerdimensionella snarare än att tillhörande en specifik 
typ. Här bygger vi vidare på analys av innovationer i offentliga verksamheter från projektet 
Action Innovation (Goldkuhl och Lagsten 2014). Inspirationen kommer från forskare inom 
området innovation management som identifierat olika typologier för vad som behövs 
adresseras vid innovationsutveckling. Goffin och Mitchell (Goffin och Mitchell 2010) 
diskuterar innovationsdimensioner i sin typologi och Tidd och Bessant (Tidd och Bessant 2013) 
använder begreppet innovationsrymd. I projektledargruppen i innovationslabbet har vi funnit 
det användbart att både tänka innovationsrymd och dimensioner för att förstå och arbeta med 
utveckling av digitala innovationer i vården.  
 
När vi följer resonemanget om kliniska informationssystem från avsnitt 3.2 så innebär en digital 
innovation, i form av ett informationssystem, både en produktinnovation - ett nytt IT-system 
och en processinnovation - en väsentligt förändrad klinisk process. Men den digitala 
innovationen innebär också en väsentlig förändring i informationen och 
informationshanteringen, dvs. i den kliniska informatiken. En digital innovation medför 
väsentlig förändring i hur och var informationen kommuniceras samt hur och var den 
representeras och lagras. Denna dimension kan då motsvara en informationsinnovation. 
Informationsinnovation saknar motsvarighet i Oslomanualens definitioner. Där Oslomanualen 
diskuterar marknadsföringsinnovation har SCB överfört det till kommunikationsinnovation för 
att passa för vården. Och avser nya eller väsentligt förändrade sätt för hur 
sjukvårdsorganisationen kommunicerar internt och externt. Kommunikationsinnovation 
motsvarar inte det vi avser med en informationsinnovation, delar av kommunikationsinnovation 
hänför vi till processdimensionen. Innehåll och form för information, såsom termer och 
begrepp, informationsmodeller, regler och logik för bearbetning och lagring, blir en egen 
innovationstyp.  
 
Utifrån ovan diskussionen om innovation och informationssystem kan vi karaktärisera en 
digital innovation i tre dimensioner, som relaterar både till olika typer av innovationer och 
informationssystemets tre artefakter, och som behöver förstås och hanteras sammanhållet. 
Därför föredrar vi att beskriva dessa som dimensioner i en innovationsrymd som representerar 
en digital innovation. Det finns en ytterligare dimension som gör skillnad och som behöver 
förstås och hanteras, och det är den nya tanken, idén, som innovationen så att säga 
materialiserar. Innovation startar med ett nytt sätt att tänka om något, en idé. Det nya sättet att  
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tänka om något möjliggör att vi kan se en ny typ av lösning. Det nya tänkesättet genomsyrar 
hela innovationen och materialiserar sig succesivt i innovationens övriga dimensioner. 
  

 
Figur 3. Innovationsrymd för klinisk digital innovation.  

Figur 3 visar att en digital innovation inrymmer de fyra dimensionerna nytt i tänkesätt, nytt i 
klinisk process, nytt i klinisk informatik samt nytt i IT-system. Innovationens innovationsrymd 
breder ut sig i flera dimensioner, som behöver förstås, designas och utvecklas sammanhållet för 
digitala innovationer i vårdsammanhanget. När vi talar om innovation så är värdet och nyttan 
av det nya centralt. I figuren har vi därför inkluderat det eftersträvade resultatet, den nytta som 
är själva anledningen till utvecklingen och införandet av den digitala innovationen. I avsnitt 2.3 
kom vi fram till fyra primära mottagare av nytta från digitala innovationer i vården: patienter, 
närstående, vårdgivare och samhället i stort.  
 
Vid arbete och utveckling av digitala innovationer i vården bör man vara medveten om hela 
innovationsrymden. I utveckling av kliniska digitala innovationer ingår design av 
kompletterande och samverkande förändringar i kliniska processer, i klinisk informatik och i 
IT-system. Med fokus på den eftersträvade nyttan. Vi har sett att det kan vara lätt att förbise 
informationssystemets sociala karaktär om man enbart fokuserar ”införande av IT-system” 
vilket ofta sätter fokus på den tekniska artefakten. Ett framgångsrik digital innovation, ett 
kliniskt informationssystem, fordrar sammantagna förändringar i tänkesättet, i den kliniska 
processen, i den kliniska informatiken och i IT-systemet för att bidra till en värdefull service 
för patienter, närstående, vårdgivare och samhälle.  
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5. Illustrerande exempel - tre innovationsrymder i tre innovationsprojekt 

När vi analyserar den potentiella digitala innovationen i tidiga faser av innovationsarbetet är 
innovationsrymden ett verktyg för analys och gemensamgörande för projektdeltagare med olika 
professionsbakgrund. De fem dimensionerna tillsammans ringar in och konkretiserar 
innovationen. Vi kan tala om att spänna upp den kliniska digitala innovationens 
innovationsrymd. Nedan exemplifierar vi hur vi har preciserat innovationsrymden i de tre 
innovationsprojekten Katage, Q-time och BarncancerAppen.  
 

5.1 Katage 

I figur 4 har vi spänt upp innovationsrymden för Katage. Som vi ser i figuren är det nya 
tänkesättet att patientens katetrar ska hanteras i en sammanhållen process som följer patienten 
genom hela vårdepisoden. Istället för att som tidigare hanteras separat av olika avdelningar 
enligt rutinen i de olika vårdprocesser som patienten passerar.  

 
Figur 4. Innovationsrymd för Katage.  

Det nya in den kliniska processen innebär att delar av processen digitaliseras, information om 
katetrar, sättning, infektioner mm. registreras och följs upp sammanhållet i ett 
informationssystem. Ett nytt IT-system införs som en modul i journalsystemet med uppgift att 
hålla all information om patientens kateter. För detta måste ny klinisk informatik utvecklas, 
såsom t.ex. nomenklatur för in- och utfarter. Det finns en stor potentiell nytta med att införa 
Katagesystemet. Genom den förbättrade kvaliteten i den kliniska processen och informationen 
så kan patienten löpa lägre risk för vårdrelaterade infektioner orsakade av katetrar och  
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procedurer runt dessa, således ökar patientsäkerheten. Genom uppföljning av kateter- och 
patientdata får vårdgivaren ökade kunskaper som kan användas för att skapa bättre kvalitet i 
kliniska processer. När systemet ger en förbättring för en stor grupp patienter blir det en nytta 
för samhället i stort, såsom lägre andel vårdrelaterade infektioner, kortare vårdtider och 
minskad antibiotika användning.  
 

5.2 Q-time 

Nästa exempel handlar om en mobilapp för cancerpatienter för att välja tid för strålbehandling.  

 
Figur 5. Innovationsrymd för Q-time.  

Innovationsprojektet Q-time handlar om att råda bot på problemet med långa väntetider för 
cancerpatienter som går på drop-in för strålbehandling. När drop-in infördes ökade kapaciteten 
och fler patienter per dag kunde behandlas. Dessvärre blev kötiden ojämn under veckans dagar 
då vissa tider på dagen var mer attraktiva än andra. Genom att utveckla och införa ett nytt IT-
system i form av en mobilapp får patienter information om belastningsstatistik på 
strålapparaterna. På så sätt kan patienterna själva välja tider som fungerar bra för dem, och som 
gör att de slipper sitta och vänta i flera timmar på en behandling som tar 10-20 minuter. Både 
patienter och vårdpersonal kan då få en bättre användning av sin tid. Med en jämnare belastning 
kan fler patienter behandlas och det blir mindre stressigt för personalen.  
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5.3 BarncancerAppen 

Det sista exemplet är BarncancerAppen. Det nya i tänkesättet är att barn med cancer, föräldrar 
och andra närstående får aktuell information och stöd direkt i telefonen istället för att som 
tidigare läsa i en pärm med papper. Det nya IT-systemet är en mobilapp samt applikationsstöd 
för informationshantering och informationsansvar på Barnonkologen.  
 

 
Figur 6. Innovationsrymd för BarncancerAppen.  

Det nya i den kliniska processen är att patienter och närstående blir mer välinformerade. 
Informationshanteringen i vårdprocessen blir enklare och tydligare. Nyttan för patienter och 
närstående är att de kan vara trygga med att få säker och aktuell information när den behövs, 
och att flera av barnets kontakter kan få tillgång informationen. Personalen kan vara mer säkra 
på att informationen når ut till alla. Informationshanteringen till patienter och närstående blir 
enklare i vårdprocessen.  
 
Ovan har vi presenterat tre illustrerande exempel på hur vi genom en enkel modell kan precisera 
och spänna upp en klinisk digital innovationsrymd. Projektets innovationsrymd kan detaljeras 
gradvis under olika faser i projektet och också användas vid utvärdering av nyttan efter 
implementeringen. I nästa avsnitt sammanfattar vi den analys som vi fört fram genom 
rapporten.  
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6. Sammanfattning och fortsatt kunskapsutveckling och forskning 

I denna studie har vi utgått från kunskaper och problematik som vi utvecklat genom analys av 
projekt och lärdomar i Innovationslabbet för eHälsa. I projekten har många olika parter deltagit 
med olika kunskaper och professionsbakgrund. I det praktiska projektarbetet och i 
projektledargruppen har vi erfarit en brist på gemensamt språk och gemensamma modeller för 
att prata om, arbeta med och precisera digitala innovationer. Utifrån denna problematik har vi 
arbetat med att definiera och konceptualisera innebörden av en digital innovation.  
 
Vi utgick från Oslomanualens definitioner av innovationstyper och hur dessa anpassats av SCB 
för innovationsverksamhet bland sjukhus och vårdcentraler. Och vi har också diskuterat hur 
innovation i privat sektor skiljer sig från den offentliga samt principer för innovation i offentlig 
sektor. Sedan valde vi att förstå digitala innovationer som informationssystem och beskrev ett 
vidgat perspektiv som innebär att ett informationssystem består av tre samverkande artefakter, 
en teknisk artefakt, en informationsartefakt och en social artefakt. Där den tekniska artefakten 
har som funktion att hantera informationsartefakten och bära upp den sociala artefakten. 
Därefter anslyserade vi samband och relationer mellan innovationsbegreppet med definierade 
innovationstyper och informationssystembegreppet. Utifrån analysen har vi föreslagit en 
innovationsrymd som konceptuell modell för klinisk digital innovation samt visat exempel på 
användning från tre innovationsprojekt.  
 
Innovationsrymden är prövad i gruppen av projektledare där vi gjort innovationsrymdsanalyser 
för flera andra projekt. Modellen har visat sig vara användbar för att klargöra de olika 
dimensionerna av digitala innovationer samt konsekvenser för arbete i innovationsprojekt och 
vårdverksamhet, såsom t.ex. behovet av organisatoriska strukturer för klinisk informatik. 
Modellen tydliggör också avsedda nyttor som kan utvärderas efter implementering.  
 
Utifrån vår prövning menar vi att en innovationsrymd är en konceptuell modell av digitala 
innovationer som är användbar i andra liknande projekt i vården där digital innovation står i 
centrum. Innovationsrymden kan användas praktisk i innovationsprojekt för att problematisera 
den centrala karaktäristikan i en digital innovation. Innovationsrymden är också ett teoretiskt 
bidrag till kunskapsutveckling om kliniska digitala innovationers karaktär och kontext. I vår 
fortsatta forskning avser vi att fortsätta att pröva de koncept som vi presenterat i rapporten. Och 
i denna kunskapsutveckling vill vi gärna bjuda in andra intresserade forskare och praktiker!    
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